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Jornada ECAS ‘Famílies Monoparentals: una realitat invisible’ 

Sònia Bardají Bofill | 26 de Març | 2019 

Federació Catalana de Famílies 
Monoparentals 
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Qui som? 
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•  La Federació defensa la llibertat de ser mare o pare, no 
des del concepte de família tradicional, sinó des d’una 
perspectiva de família plural. 

•  Fem visibles les dificultats de les famílies monoparentals i 
oferim recursos i eines per contribuir a la millora de la 
seva qualitat de vida. 

•  Lluitem per la igualtat de drets i oportunitats de les 
famílies monoparentals en una societat actual que no entén 
ni vol veure la realitat i les problemàtiques concretes dels 
nous models familiars ”fóra de norma”, condemnant-los, tot 
sovint, a l'estigmatització i l’exclusió social. 

•  La missió de la Federació és la del desenvolupament 
integral i inclusió social de las famílies monoparentals 
en situació de vulnerabilitat, potenciant les seves capacitats, 
afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de 
suport. Un objectiu primordial: la defensa dels drets dels 
infants d’aquestes famílies per donar-los l’oportunitat de 
gaudir d’una vida millor. 

Qui som? 
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La realitat de les famílies monoparentals 
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•  Segons l’INE, hi ha 1.842.400 famílies monoparentals al 
conjunt del territori espanyol, el 83% de les quals estan 
encapçalades per dones. 

•  Concretament a Catalunya, la xifra se situa al voltant de les  
300.000 famílies monoparentals: l’11% del total. En més 
del 90% dels casos estan encapçalades per les mares.  

•  D’acord amb un estudi impulsat per la La Caixa, 1 de cada 3 
famílies en situació de pobresa és monoparental. 

•  L’Institut d'Estadística (IDESCAT) avisa que el risc de 
pobresa a Catalunya és un punt superior en les dones i, en el 
cas de les famílies monoparentals, l’exclusió social passa 
del 20% al 35%. 

•  El 53% de les mares de famílies monoparentals supera els 2 
anys de recerca de feina. Aquelles que es troben en situació 
d’ocupació cobren un 23% menys que els homes. Les seves 
feines són més precàries: concentren el 66% de l’ocupació 
parcial, donat que han de tenir cura dels infants, fer-se càrrec 
d’altres persones al nucli familiar i realitzar treballs de la llar. 
(Fundación Adecco). 

La realitat de les famílies monoparentals 

FONTS: ‘Encuesta Contínua de Hogares’ de l’Institut Nacional d’Estadística de 2017, Informe Fundación Foessa ‘El Impacto del Programa CaixaProinfancia’ de 2011, Institut 
d’Estadística de Catalunya, Fundación Adecco. 
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•  L’any 2014 gairebé el 13% de les famílies on hi havia menors 
de 16 anys eren monoparentals. 

•  Molts menors es troben doncs en una situació d’exclusió 
severa i, la gran majoria, per sota del llindar de pobresa 
(en un 66,1% i 85,5% respectivament segons s’observa entre 
el col·lectiu de famílies del programa d’atenció a la infància 
en situació de pobresa que impulsa l’Obra Social "la Caixa”). 

•  Per tant ens trobem amb llars empobrides, propenses als 
accidents (trencament de canonades, humitats, filtracions), 
on l’exclusió és molt aguda. 

•  Abans que la combinació de moltes necessitats i una situació 
llarga d’atur condueixi aquestes persones a prioritzar la seva 
supervivència i incorre en situacions il·legals, poden 
recorre al Serveis Socials (el 72% de les persones usuàries 
ja són dones) o a l’empara i protecció de la llei. 

•  Quina llei? Estan realment protegides les famílies 
monoparentals? 

La realitat de les famílies monoparentals 

FONTS: Informe Fundación Foessa ‘El Impacto del Programa CaixaProinfancia’ de 2011, Serveis Socials, División de Hogar de Línea Directa Aseguradora. 
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•  La legislació que regula les famílies monoparentals a 
Catalunya és el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de 
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de 
suport a les famílies. 

•  Citem: “[…] els poders públics estan obligats a garantir la 
igualtat d'oportunitats a les famílies amb més càrregues, 
com ara les famílies amb nens petits i les famílies nombroses 
i monoparentals, i a donar suport a les famílies amb infants 
a càrrec, per lluitar contra la marginació crònica i el perill 
d'exclusió social i per a facilitar l'exercici d'una maternitat i 
una paternitat responsables, vetllant per l'interès superior de 
l'infant […]”. 

•  Quines són aquestes famílies monoparentals? Estan 
realment protegides per la llei? 

La realitat de les famílies monoparentals 
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•  Una persona progenitora i els seus fills o filles que 
conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un 
vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. 

•  Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles 
a càrrec.  

•  Una persona separada o divorciada que té la guarda dels 
seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents: 
•  No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment. 
•  Percebre la pensió per un import inferior al 50% de 

l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada 
infant. 

•  En el cas que la persona hagi patit abandonament o 
violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec. 

•  En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que 
l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en 
altres situacions similars durant un any o més. 

La realitat de les famílies monoparentals 
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La realitat de les famílies monoparentals 

•  A la pràctica, la llei està insuficientment desplegada. No 
és fàcil obtenir el títol de família monoparental i, un cop 
s’obté, els ajuts que atorga són flagrantment insuficients i 
discriminatoris. La llei no resol les problemàtiques reals 
d’aquestes famílies, no alleuja les seves despeses ni la 
impotència d’haver de fer front en soledat el procés 
d’assentar les bases d’una maternitat o paternitat 
responsables. 

•  Les famílies pateixen... 
•  Pobresa i exclusió social 
•  Problemes de salut 

•  Malalties o lesions causades per els treballs físics 
•  Ansietat i baixa autoestima 

•  Feminització de la pobresa  
•  Menor taxa d’activitat laboral 
•  Taxa d’atur estructural més elevada 
•  Major incidència dels contractes temporals i a temps parcial 
•  Salaris sensiblement inferiors 
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La realitat de les famílies monoparentals 

•  De les 457 famílies que s’han posat en contacte amb la 
Federació via telèfon, visita presencial, correu electrònic, 
xarxes socials, etc. durant el primer trimestre de 2019, un 
50,11% han reportat problemes amb l’accés a l'habitatge. 
Com a segona i tercera àrees de problemàtiques més 
preocupants i freqüents ens trobem amb la denegació 
sistemàtica de tot tipus d’ajuts i problemes de salut mental i 
física. 

Accés habitatge Obtenció ajuts econòmics Salut mental i física 

Inserció laboral Situació legal Necessitats bàsiques 



11 

Què oferim? 
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Què oferim? 

•  Atenció individualitzada per a famílies. 

•  Racó infantil per a nens i nenes de 1  a 3 anys. 

•  Servei psicològic 

•  Servei jurídic 

•  Cursos i tallers per a mares 

•  Inserció sociolaboral 

•  Extraescolars 

•  Intercanvi de roba 

•  Repartiment d’aliments 

•  Festa de Nadal, reis, Sant Jordi i Dia de la Mare 
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Què oferim? 

•  El nostre mètode d’acompanyament s’inicia des del primer 
contacte amb la família. Procedents, normalment, de Serveis 
Socials, Caritas, cases d’acollida, etc., les famílies es troben 
en una fase d’urgència on els mínims vitals no estan 
garantits amb infància en situació d’alt risc (malnutrició, 
habitatge sobre ocupat, absentisme escolar, exclusió severa, 
manca de seguiment sanitari, etc.). 

•  La nostra intervenció ha d’anar orientada a garantir aquests 
mínims vitals necessaris per assolir una fase 
d’estabilització, que millori les seves possibilitats d’accés a 
vivenda, l’alimentació, l’atenció sanitària, la situació legal... 

•  L’objectiu final passa per la consecució de la fase de 
consolidació, quan les famílies tenen els recursos 
necessaris per garantir la seva autonomia i estabilitat total. 

•  És en la fase d’estabilització quan es requereix el 
desplegament satisfactori de la llei i la disposició dels 
màxims recursos socials i administratius possibles. Si 
això no es produeix, la fase de consolidació de l’autonomia 
mai no serà assolida. 
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Què reclamem? 
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Què reclamem? 

VIVENDA 

•  Ajudes per pagar lloguer i subministraments 

•  Habitatges de protecció oficial amb lloguers assequibles 

•  ‘Residències’ temporals (apartaments familiars) amb serveis 
comuns per famílies en situacions d’especial fragilitat 

•  Exempció de l’IVA en el lloguer i el subministres en 
determinats casos 

ALIMENTACIÓ 

•  Beques menjador 

•  Esmorzars i berenars a l’escola 

•  Ajudes per aliments per tota la família 
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Què reclamem? 

SALUT 

•  Ulleres, plantilles i ortodòncies gratuïtes 

•  Revisions mèdiques anuals en determinats casos 

•  Exempció d’IVA en farmàcia, parafarmàcia i higiene infantil 

•  Ajuda/gratuïtat per la pràctica d’esport extraescolar 

•  Permisos retribuïts pels progenitores en cas de malaltia dels 
fills i les filles (el doble que els progenitors biparentals) 

ESPORT I OCI 

•  Beques per activitats esportives i lúdiques 

•  Descomptes per activitats culturals i entrades a museus 



17 

Què reclamem? 

EDUCACIÓ 

•  Ajuda para llibres de text, material escolar, i classes de reforç 

•  Beques per excursions i altres activitats fora del centre 
escolar 

•  Ajudes per l’educació post-obligatòria 

OCUPACIÓ 

•  Que la llei de Conciliació Laboral i Familiar realment ens 
contempli sumant els períodes de baixa per maternitat i baixa 
per paternitat i que els pugui gaudir el progenitor únic 

•  Afavorir i incentivar les jornades intensives 

•  Prioritat a l’hora d’escollir horaris i torns de vacances 
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Què reclamem? 

Volem que Hisenda no ens penalitzi. 

Volem que no ens penalitzi el Consell General del Poder Judicial 
que atorga pensions alimentàries més petites als fills de les 
famílies monoparentals. 

Volem que les pensions d’orfandats no siguin més petites quan 
són els fills de famílies monoparentals. 

Volem una llei que realment ens contempli. 

VOLEM, PER SOBRE DE TOT, UN TRACTE IGUALITARI 
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“Les famílies monoparentals són una 
realitat invisible perquè ningú no les 
vol mirar” 
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Moltes gràcies! 

Erasme de Janer, 8. 08001 – Barcelona | 93 446 41 77 | info@familiesmonoparentals.cat | www.familiesmonoparentals.cat 


